Markéta  3/2006
Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři
mobil: 776 887 907; tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142
e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

1. Postní doba a Velikonoce
Vzkaz
Cesta ke kostelu vedla přes celou ves. Šourala se tudy
stařenka, tiše se modlila a po očku se občas dívala na lidi,
které potkávala. „Ach, ta nevychovaná mládež.“ Posteskla si.
„Jéje! A tenhle opilec …
A ta, že jí není hanba, nestydě. No tenhle je špinavý…lenoch
jeden…“ Raději přidala do kroku, aby ji pohled na lidi nerušil
v modlitbách. Konečně dorazila ke kostelu, ale dveře byly
zavřené. Zatloukla na ně. Nic. Nedalo se nic dělat. Pak si
všimla vzkazu připíchnutého na dveře: „Jsem venku.“

(Z knihy Osvěžení pro duši od Bruna Ferrera)

Tento příběh je podobný jednomu podobenství v Lukášově
evangeliu: Některým lidem, kteří si na sobě zakládali, že jsou
spravedliví, a ostatními pohrdali, řekl Ježíš toto podobenství:
„Dva lidé šli do chrámu, aby se modlili; jeden byl farizeus a
druhý celník. Farizeus se postavil a modlil se sám v duchu
takto:‘Bože, děkuji ti, že nejsem jako ostatní lidé: lupiči,
podvodníci, cizoložníci neb i jako tamhleten celník. Postím se
dvakrát za týden, odvádím desátky ze všech svých příjmů.‘
Celník však zůstal stát vzadu a neodvažoval se ani
pozdvihnout oči k nebi, ale bil se v prsa a říkal:‘Bože, buď
milostiv mně hříšnému!‘ Říkám vám: Celník se vrátil domů
ospravedlněn, ne však farizeus. Neboť každý, kdo se povyšuje,
bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen.“
(Lk
18,9-14) Té stařence z příběhu jsme často podobní právě
v tom, že oddělujeme život náboženský od běžného života, od
každodenních povinností, které prožíváme. Je to chyba! Ježíš
není jen v kostele, ale také všude tam, kde je člověk, kde
prožíváme společenství. Máme prožívat jeho blízkost a
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přítomnost ve všem, co děláme a kde jsme. Setkávání
s Kristem v kostele, v modlitbě, v četbě Písma nás má vést
k upřímnějšímu a pozornějšímu setkávání s Kristem v našich
bratřích a sestrách. Ať nám k propojení náboženského a
všedního života pomůže třeba i ta letošní postní doba,
abychom mohli radostněji prožít velikonoční svátky
2. Pořad velikonočních bohoslužeb
Květná neděle v 8:30 – připomínka Ježíšova vjezdu do
Jeruzaléma. Na začátku mše sv. se budou žehnat ratolesti,
které poneseme v průvodu. Čtou se pašije podle Marka.
Zelený čtvrtek v 17:15 – mše sv. na památku Večeře Páně
a po ní adorace.
Velký pátek v 17:15 – velkopáteční obřady.
Čtou se pašije podle Jana.
Od 15:00 do 16:45 možnost přijetí svátosti smíření.
Bílá sobota ve 20:30 – velikonoční vigilie.
Od 18:00 do 19:45 možnost přijetí svátosti smíření.
Neděle Zmrtvýchvstání – Hod Boží velikonoční v 8:30,
na konci mše bude žehnání pokrmů.
Velikonoční pondělí v 8:30, Arnolec v 10:30
*Velikonoční třídenní (triduum) začíná večer na Zelený
čtvrtek, když se slaví mše na památku Večeře Páně. Dopoledne
biskup ve své katedrále spolu s kněžími světí oleje a kněží
obnovují své kněžské závazky. Je to den, kdy Ježíš ustanovil
dvě svátosti – kněžství a Eucharistii.
*Velký pátek je den přísného postu. Jde o půst zdrženlivosti
od masa, který se týká všech od dovršeného 14. roku věku.
Půst újmy (tzn. jen jednou za den se najíst do sytosti) se týká
všech, kteří dovršili 18. rok věku až do započatého 60. roku
věku. Samozřejmě, že se to netýká nemocných, diabetiků…!
Středem tohoto dne a liturgie je kříž. Je to jediný den, kdy se
v církvi neslaví mše svatá.
*Bílá sobota je den Ježíšova odpočinutí v hrobě. Od 9:00 –
20:00 budete mít možnost adorovat u Božího hrobu. Večer po
západu slunce se slaví velikonoční vigilie. Tato bohoslužba je
velmi krásná a neměl by nás od účasti na ní odradit pozdější
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čas bohoslužby. V obřadech je krásně zdůrazněno vítězství
Ježíše Krista nad temnotou hříchu a smrti. Proto se má slavit
až se stmívá, aby vyniklo světlo ohně a svící.
Hlavními body velikonoční vigilie jsou:
slavnost ohně a zapálení velikonoční svíce - Paškálu, který
symbolizuje zmrtvýchvstalého Krista.
křestní bohoslužba, při níž se požehná voda a budeme mit
možnost obnovit své křestní závazky. Pak budeme pokropení
vodou, abychom si připomněli svůj křest – zrození z vody a
Ducha.
slavení Eucharistie, neboť ona je plodem Ježíšovy smrti a
jeho zmrtvýchvstání.
3. Velikonoční zpověď
Možnost přistoupit k velikonoční zpovědi bude v sobotu
1.4.2006 od 8:30 do 11:30. Přijde na výpomoc ještě jeden
kněz, využijte prosím této možnosti. Možnost máte také půl
hodiny před každou mší svatou, případně na požádání i po ní.
Pokud by měli nemocní zájem o návštěvu kněze, obraťte se
buď na mne nebo na P. Bohdana. Rádi posloužíme!
4. Křížové cesty
Při pobožnostech křížové cesty uvažujeme nad utrpením
Krista, který myslel na každého z nás, když nesl na svých
ramenou kříž a byl na něj přibit. Postní doba je zvlášť k tomu
určena, abychom se zamýšleli nad Ježíšovou výkupnou obětí
pro nás. Měli bychom se těchto pobožnosti v rámci možnosti
účastnit. Křížová cesta bývá v pátek v 16:45 a v neděli
hned po mši svaté.
1. a 5. neděli postní bude odpoledne v 15:00.
5. Setkání mládeže
V sobotu 8. dubna 2006 se v Brně na Petrově uskuteční
setkání mládeže s diecézním biskupem, otcem Vojtěchem
Cikrlem. Podrobnosti se dovíte na setkání mládeže v pátek po
mši sv. na faře. Na vývěsce bude plakát.
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6. Adorační den v naši farnosti
Ve čtvrtek 20. dubna 2006 bude v našem kostele celodenní
výstav Nejsvětější Svátosti od 9:00 do 17:00. V 17:15 bude
mše sv. za duchovní povolání a za rodiny. Je třeba, aby po
celý den byl někdo v kostele, proto budete mít možnost se
zapsat na určitou hodinu. Adorace je chvíle, kdy se můžete
dívat na Pána a On na vás. Je to osobní setkání s Ježíšem,
setkání plné milosti.
7. Poutní zájezd
V květnu můžeme uskutečnit poutní zájezd do Šaštína a
Mariánky u Bratislavy (Slovensko). Podrobnosti se včas dovíte,
ale je důležité, aby zájemci měli v pořádku cestovní doklady
(cestovní pas, platný občanský průkaz vydaný po roce 1997).
Děti musí být evidovány v dokladech.
8. Přednáška o Kosovu
V pátek 5. května 2006 v 18:30 se uskuteční na faře
přednáška o Kosovu. Přijede můj spolubratr P. Jindřich Zdík
Miroslav Jordánek, který je vojenským kaplanem a byl půl
roku v Kosovu. Velmi zajímavé vyprávění s videoprojekci a
možnosti diskuse. Srdečně jste všichni zváni! Případné změny
včas ohlásím.
9.

První sv. přijímání

V neděli 18. června 2006 v 8:30 o Slavnosti Těla a Krve
Páně přistoupí dvě děti z naši farnosti k prvnímu svatému
přijímání.
V sobotu 17. června 2006 v 16:00 děti přistoupí poprvé
k svátosti smíření. Prosím o modlitbu za ně a také osobní
příklad.
10. Velikonoční přání
Milostiplnou postní dobu a hlubokou radost z Kristova
zmrtvýchvstání. Pokojné prožití velikonočních svátků Vám přejí
P. Mikuláš a P. Bohdan
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